
Мобилна стоматолошка протетика - Писмен, Прашања
1. Базата на скелетираната протеза
- Е сведена на еден метален скелет излеан во два дела 
- Е редуцирана акрилатна протеза 
- Е составена од повеќе независни делови 
- Е составена од повеќе зависни делови 
- Е сведена на еден метален скелет излеан во еден дел 

2. Во услови на парцијална беззабост со губање на забите во потпорните зони:
- Финкционалниот џвакачки центар соодветствува со анатомскиот џвакачки центар 
- Функционалниот џвакачки центар се пренесува на предните заби 
- Функционалниот џвакачки центар се пренесува на ТМЗ 
- Не може да се одвива функцијата на џвакање 
- Не може да се одвива функцијата на говор 

3. Под каков притисок се зема компресионен функционален отпечаток:
- Без притисок 
- Под дигитален притисок од страна на терапевтот 
- Под притисок со помош на јазикот 
- Со стискање на забите 
- Ниеден одговор не е точен 

4. Положбата на физиолошко мирување на мандибулата:
- Се намалува со губење на забите 
- Се зголемува со губење на забите 
- Останува непроменето со губење на забите 
- Се одредува во моментот на голтање 
- Пациентот ја одредува сам 

5. . При земање на функционален отпечаток, за да се постигне добро рабно затварање
и добра ретенција на тоталната протеза неопходно е да се изврши компресија во
пределот на:
- неподвижната лигавица 
- релативно подвижната лигавица 
- подвижната лигавица 
- марго гингиве 
- алвеоларната коска 

6. Ако анатомскиот отпечаток на забот се поклопува со протетичкиот, правецот на
внесување на скелетираната парцијална протеза е
- Вертикален правец 
- Хоризонтален правец 
- Од напред према назад 
- Од назад према напред 
- Сите одговори се точни 

7. Ако топлотната полимеризација трае пократко време од предвиденото:
- ке остане неисполимеризиран мономер 
- ке остане неисполимеризиран полимер 



- ке остане неврзан катализатор 
- нема да делува стабилизаторот 
- протезата ке се изработи побргу 

8. Алгинатниот отпечаток во устата се стврднува :
- бргу  
- споро 
- по хемиски пат 
- со зголемување на температура 
- со смалување на температурата 

9. Анатомски отпечаток за парцијални протези се зема со:
- Стандардна лажица со простор за заби  
- Индивидуална лажица со меѓупростор  
- Стандардна лажица без простор за заби  
- Индивидуална лажица без меѓупростор 
- Без лажица – во загриз 

10. Анатомски отпечаток за парцијални протези се зема со:
- Стандардна лажица со простор за заби 
- Индивидуална лажица со меѓупростор 
- Стандардна лажица без простор за заби  
- Индивидуална лажица без меѓупростор  
- Комбинирана индивидуална лажица со и без меѓупростор лажица  

11. Бескрајната кенедиева кукичка припаѓа на:
- Елементи за ретенција 
- Елементи за стабилиација 
- Елементи за пренос на џвакопритисок 
- Елементи за одредување на оклузија 
- Елменти за одредување на артикулација 

12. Биолошка основа за горната тотална протеза е:
- непчаниот свод 
- .беззабниот алвеоларен гребен 
- беззабниот алвеоларен гребен и непчаниот свод 
- непчаниот свод 
- алвеоларниот гребен 

13. Брзото намалување на висината на загризот клинички се манифестира со:
- Костенов синдром 
- Болна реакција во зглобот 
- Зуење во ушите 
- Главоболка 
- Забоболка 

14. Вилдова втора класа одговара на состојба на
- Скусена забна низа 
- Комбинирана парцијална беззабост 
- Вметната беззабост 
- Прекината забна низа на едно место 
- Терминална и вметнста беззабост 

15. Вилдова трета класа одговара на состојба на:



- Комбинација од Вилдова прва и втора класа 
- Комбинација од вилдова втора и четврта класа 
- Вметната беззабост 
- Скусена забна низа 
- Комбинација од Вилдова прва и четврта класа 

16. Во групата на мускули елеватори на мандибулата припаѓаат:
- m.maseter  
- m.digastricus venter anterior 
- m.pterygoideus lat 
- m.mylohyoides 
- m.platysma 

17. Во дентален дел на парцијалната протеза не спаѓа
- Елементи за ретенција 
- Елементи за стабилизација 
- Елементи за пренос на џвакалниот притисок 
- Елементи за естетика 
- Ниедно од понудените 

18. Во дентален дел на скелетирана парцијална протеза не спаѓа
- Елемент за ретенција 
- Елемент за стабилизација 
- Елемент за пренос на џвакопритисок 
- Елемент за оклузија 
- Ниеден од горенаведените 

19. Во која група припаѓа мускули елеватори на мандибулата припаѓаат:
- m.temporalis  
- m.orbicularis oris 
- m.glosofaringeus 
- m mentalis 
- m.mylohyoides 

20. Во нормални услови преодот од неподвижна во подвижна лигавица во fornix
vestibule е во граници од:
- 2-3 mm  
- 6-8 mm  
- 4-6 mm  
- 0-1 mm  
- 6-8 mm 

21. Во создравање на младо коскено ткиво учествуваат:
- Фибробласти 
- Остеобласти 
- Остеоцити 
- Остеокласти 
- Фиброцити 

22. Воспаление на аглите на усните– ХЕИЛИТИС АНГУЛАРИС се јавува :
- кога оклузалната рамнина на долните заби е поставена превисоко  
- . кога оклузалната рамнина на долните заби е поставена прениско 
- кога оклузалната рамнина на горните заби е поставена превисоко 



- кога забите во долната вилица се поставени повеке орално 
- кога забите во горната вилица се поставени повеке орално 

23. Врз основ ана кој модел се изработува индивидуалната лажица?
- модел добиен со излевање на анатомски отпечаток 
- модел добиен со излевање на функционален отпечаток 
- се исработува директно во устата на пациентот 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 
- 0 

24. Гингива проприа во вестибулум орис е распространета во широчина од:
- 7-9 мм 
- 8-10 мм. 
- 10-12 мм 
- 13-15 мм 
- 16-18мм 

25. Гингивалниот дел на протезата го чинат:
- Атечмените 
- Седлата на протезата  
- Кукичките 
- Оклузалните наслони  
- Телескоп коронки 

26. Гингивалниот дел на скелетирана парцијална протеза го сочинуваат
- Седлата и поврзувачи на седла 
- Елементи за ретенција 
- Елементи за стабилизација 
- Елементи за пренос на џвакопритисок 
- Елемен на оклузија 

27. Дали рабовите на долната индивидуална лажица завршуваат на исто место со
рабовите на долната тотална протеза?
- да, завршуваат на исто место  
- само задните рабови им завршуваат на исто место  
- само букалните рабови им завршуваат на исто место 
- само лабијалните рабови им завршуваат на исто место  
- сите рарабови на индивидуалната лажица и на тоталната протеза кај букалните плики 

28. Двострано терминално беззабен гребен припаѓа на:
- прва класа по Кенеди  
- втора класа по Кенеди 
- четврта класа по Кенеди  
- трета класа по Кенеди 
- не се класифицира по Кенеди 

29. Дентално пренесување на џвакопритисокот нема кај кукицата:
- Неј еден 
- Бонвил  
- Џексон  
- комбинирана Неј кукица  
- Бонихард 



30. Директно подложување на базата на протезата се изведува:
- Со самоврзувачки акрилат 
- Со термоврзувачки акрилат 
- Со полимеризација под притисок 
- Со гипс 
- Со восок 

31. Директно подложување на тоталната протеза се прави во:
- заботехничка лабараторија 
- стоматолошка ординација 
- не пости таква метода 
- комбинирано (ординација-заботехн.лабараторија 
- заботехничка лабараторија -директно 

32. Дисталното поместување на мандибулата од положба на централна оклузија до
најдистална положба изнесува:
- 0,5 - 1,5mm  
- помалку од 0,5mm  
- 1,5 - 2,5mm  
- 2,5 - 3,5mm  
- повеке од 2,2mm  

33. До преголема дислокација на ткивата при отпечатување доаѓа поради:
- заоблено корито  
- равно дно на коритото  
- избрана е помала лажица 
- избрана е поголема лажица  
- помала количина на маса за отпечатување  

34. Доколку функционалниот отпечаток се зема со еластомери, тогаш се користи:
- анатомска лажица со ретенции 
- индивидуална лажица 
- индивидуална лажица со меѓупростор 
- анатомска лажица без ретенции 
- анатомска лажица за отпечаток од беззабна вилица 

35. Еднострано терминално беззабен гребен припаѓа на:
- прва класа по Кенеди  
- втора класа по Кенеди 
- четврта класа по Кенеди  
- трета класа по Кенеди 
- не се класифицира по Кенеди 

36. За анатомски отпечаток се употребуваат:
- тврди (puty) еластомерни маси  
- меки маси со адиционен тип на полимеризација 
- маси кои во себе не содржат гипс  
- маси кои содржат силициумови и фосфатни соли  
- меки силиконски еластомерни  

37. За земање на отпечаток со алгинат користиме лажици:
- без ретенција  
- со ретенција 



- еластични лажици 
- термопластични лажици 
- со дупло дно 

38. За што се користи кинематичкиот образен лак?
- за прецизно одредување на кондиларните центри  
- за одредување на подминираноста на забите  
- за одредување на ориентационата протетска рамнина 
- за одредување на камперовата линија 
- за определување на Симонсовата вертикала  

39. За што се користи моделот добиен со излевањето на анатомскиот отпечаток земен
од беззабни вилици?
- за изработување на индивудуалната лажица 
- за изработување на загризни шаблони 
- за избор на материјал за отпечатување 
- за избор на отпечаточна техника 
- сите одговори се неточни 

40. За што се користи преносниот – трансвер образен лак?
- за прецизно одредување на кондиларните центри  
- за пренесување на работните модели на артикулатори  
- за одредување на ориентационата протетска рамнина 
- за одредување на камперовата линија 
- за определување на Симонсовата вертикала  

41. Замарање на мускулатурата
- методата по Гисѕ 
- параленост со Кампер-овата линија 
- паралелност со бипупиларната линија 
- должина на горната усна 
- Замарање на мускулатурата  

42. Изборот на бојата на забите за парцијални протези кога има фронтални заби се
прави според:
- Според бојата на преостанатите заби  
- Според бојата на очите на пациентот  
- Според тенот на лицето 
- Според бојата на косата на пациентот 
- Според гарнитурите на заби што ги има техничарот  

43. Имедијатната протеза треба да се ребазира после:
- 10-12 месеци 
- 1-2 месеци 
- 4-5 месеци 
- 7-10 месеци 
- 3-6 месеци  

44. Индивидуална лажица ја користиме за:
- за добивање на анатомски модел  
- за земање на функционален отпечаток  
- за анализа на оклузијата 



- за одредување на физиолошко мирување 
- за регистрација на граничните мандибуларни движења 

45. Интра оралната метода за одредување на протетската рамнина е според:
- Mc. Grane  
- Cristensen 
- Sears 
- Gizi 
- Suvin 

46. Каде завршува адаптираната плоча розов возок при изработувањето на
индивидуалната лажица со меѓупростор?
- до одбележаната граница на работниот модел 
- 1-2 мм пред обележаната границ ана работниот модел 
- 3-5 мм пред обележаната граница на работниот модел 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

47. Каде треба да се сместат ( обликуваат ) рабовите на индивидуалната лажица?
- во зоната на неподвижна лигавица 
- во зоната на подвижна лигавица 
- во зоната на релативно подвижна лигавица 
- не е значајно каде ќе бидат сместени 
- сите одговори се неточни 

48. Кај кои стандарднии лажици целото корито е претставено од 9 клипови или
капачиња кои се подвижни и се отвараат како прозори?
- лажици за отпечатување од беззабни вилици 
- лажици за отпечатување од вилици со делумна беззабност 
- лажици за отпечатување на вилици со заби 
- лажици за отпечатување над импланти 
- сите одговори се неточни 

49. Кај пациент кој користи тотални протези проблемот на гадење и повраќање може
да се појави како последица на:
- . коректна екстензија на протезите во дисталната регија на палатумот и ретромилохиоидниот простор 
- поставување на максиларните заби премногу вестибуларно 
- поставување на максиларните заби премногу палатинално а мандибиларните заби премногу лингвално  
- поставување на максиларните заби премногу вестибуларно 
- поставување на мандибуларните заби премногу палатинално 

50. Кај поизразени егзостози во долната вилица се применува
- Вестибуларен лак 
- Дистален лак 
- Лингвален лак 
- Мезијален лак 
- Орален лак 

51. Кај состојба на максимална парцијална беззабост се преферира
- Гингивално носена протеза 
- Пародонтално потпрена протеза 
- Дентално носена протеза 



- Гингиводентална протеза 
- Дентогигнгивална протеза 

52. Кај состојбите на парцијална беззабост, каде постои промена во вертикалната
димензија, поместувањето на кондилот најчесто е насочено
- Кон неговата дистална позиција во гленоидалната вдлабнатинка на темпоралната коска 
- Кон неговата мезијална позиција во гленоидалната вдлабнатинка на темпоралната коска 
- Кон неговата кранијална позиција во гленоидалната вдлабнатинка на темпоралната коска 
- Кон неговата вестибуларна позиција во гленоидалната вдлабнатинка на темпоралната коска 
- e) Кон неговата орална позиција во гленоидалната вдлабнатинка на темпоралната коска 

53. Каква треба да биде индивидуалната лажица за земање на акомпресионен
функционален отпечаток
- Лажица со меѓупростор 
- Лажица со и без меѓупростор 
- Лажица без меѓупростор 
- Ретенциона лажица 
- Стандардна лажица 

54. Каква треба да биде индивидуалната лажица за земање на акомпресиони
функционален отпечаток?
- индивидуална лажица без меѓупростор 
- индивидуална лажица со меѓупростор 
- индивидуална лажица со и без меѓупростор ( комбинирано)  
- може да се користи стандардна лажица 
- сите одговори се неточни 

55. Каква треба да биде индивидуалната лажица за земање на компресиони
функционален отпечаток?
- индивидуална лажица без меѓупростор 
- индивидуална лажица со меѓупростор 
- индивидуална лажица со и без меѓупростор 
- може да се користи стандардна лажица 
- сите одговори се неточни 

56. Каква треба да биде индивидуалната лажица за земање на селективен
функционален отпечаток?
- индивидуална лажица без меѓупростор 
- индивидуална лажица со меѓупростор 
- индивидуална лажица со и без меѓупростор ( комбинирано) 
- може да се користи стандардна лажица 
- сите одговори се неточни 

57. Какви можат да бидат лажиците според видот на отпечаточната маса?
- лажици изработени од метал  
- лажици изработени од пластика 
- лажици со ретенции (кога во површината имаат отвор) 
- Ivotray лажици  
- сите одговори се неточни 

58. Какви можат да бидат лажиците според видот на отпечаточната маса?
- лажици изработени од метал 
- лажици изработени од пластика 



- Ivotray лажици 
- лажици без ретенции (глатки и мазни по целата површина) 
- сите одговори се неточни 

59. Какви треба да бидат стандардните лажици по својата површина кога анатомскиот
отпечаток се зема со алгинат?
- мазни и глатки по целата површина (не треба да има ретенции ) 
- треба да имаат ретенции  
- ретенцијата нема влијание за отпечаточната маса  
- треба да се прилагодливи по големина 
- изолирани 

60. Какви треба да бидат стандардните лажици по својата површина кога анатомскиот
отпечаток се зема со гипс?
- треба да имаат ретенции ( перфорации) 
- мазни и глатки по целата површина ( без ретенции ) 
- ретенциите немаат влијание за отпечаточниот материјал 
- треба да се пластични 
- сите одговори се неточни 

61. Какви треба да бидат стандардните лажици по својата површина кога анатомскиот
отпечаток се зема со иреверзибилни хидроколоиди ( алгинат )?
- треба да имаат ретенции ( перфорации )  
- мазни и глатки по целата површина ( без ретенции )  
- ретенциите немаат влијание врз отпечаточниот материјал 
- треба да се пластични 
- сите одговори се неточни 

62. Какви треба да бидат стандардните лажици по својата површина кога анатомскиот
отпечаток се зима со термопластична маса?
- треба да имаат ретенции (перфорации) 
- мазни и глатки по целата површина ( без ретенции) 
- ретенциите немаат влијание за отпечаточниот материјал 
- треба да се пластични 
- сите одговори се неточни 

63. Какво џвакално оптеретување постои кај Скелетирана парцијална протеза
- Пародонтално 
- Дентално 
- Пародонтално - гингивално 
- Гингивално 
- Нема оптеретување 

64. Како се класифицираат отпечатоците според ткивата кои ги отпечатуваат:
- Отпечаток во хидроколоид 
- Отпечаток за парцијална протеза 
- Отпечаток за тотална протеза 
- Отпечаток од беззаба вилица 
- Отпечаток во термопластична маса 

65. Како се класифицираат отпечатоците според ткивата кои се отпечатуваат?
- отпечаток во термопластична маса 
- отпечаток за парцијална протеза 



- отпечаток во хидроколоид 
- отпечакот од беззабни вилици 
- сите одговори се неточни 

66. Каков треба да биде материјалот за изработување на индивидуалната лажица?
- пластичен материјал  
- термопластичен материјал 
- еластичен материјал 
- цврст материјал 
- сите одговори се неточни 

67. Квалитативен метод кој се користи за идентификување на оклузалните контакти на
забите кај тоталните протези во устата е :
- фотооклузија 
- Т-скен 
- силиконски отпечатоци  
- маркирање со молив 
- окуларна инспекција 

68. Кога алвеоларниот гребен на долната вилица е со тенок и остар врв, при земање на
функционален отпечаток, истиот треба :
- да се растовари  
- да не се растовари 
- не е битно дали ке се растовари или не  
- хирушки смали 
- хирушки да се растовари 

69. Кога е индицирано да се зема анатомски отпечаток со термопластична маса?
- кога има подминирани алвеоларни гребени 
- кога постојат коскени егзостози 
- подвижни гребени 
- кога слузокожата има висок степен на резилиенција 
- сите одговори се неточни 

70. Кога е индицирано да се зема функционален отпечаток со термопластична маса
- Кога нема заби 
- Кога има висок степен на резилиенција на слузокожата 
- Кога има подминирани алвеоларни гребени; 
- Кога постојат коскени егзостози 
- сите наведени 

71. Кога е контраиндицирано да се зема анатомски отпечаток со термопластична маса?
- кога има подминирани алвеоларни гребени 
- кога постојат коскени егзостози 
- некомпресибилни зони 
- остри гребени 
- сите одговори се неточни 

72. Кога се обезбедува меѓупросторот во индивидуалната лажица?
- пред самото изработување на индивидуалната лажица 
- по изработувањето на индивидуалната лажица 
- во устата на пациентот ( пред земањето на функционален отпечаток ) 



- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

73. кога се отстранува розовиот восок кој го обезбедува меѓупросторот?
- восокот останува на работниот модел 
- пред обликувањето на рабовите на индивидуалната лажица 
- пред обликувањето на вентилниот раб 
- пред земањето на функционалниот отпечаток 
- сите одговори се неточни 

74. Кое движење го симулираат артикулаторите
- Кое движење го симулираат артикулаторите 
- Лизгачко движење 
- Дедукционо движење 
- Пропулзивно движење 
- Слизгално и шарниско движење 

75. Кое движење го симулираат оклудаторите или фиксаторите
- Шарниско движење 
- Лизгачко движење 
- Лизгачко и шарниско движење 
- Дедукционо движење 
- Слизгално движење 

76. Кое движење го стимулираат оклудаторите или фиксаторите?
- лизгално 
- шарнирско 
- лизгално и шарнирско 
- дедукцио 
- сите одговори се неточни 

77. Кои движења ги симулираат артикулаторите?
- лизгално 
- шарнирско 
- лизгално и шарнирско 
- дедукцио 
- сите одговори се неточни 

78. Кои движења ги симулираат индивидуалните артикулатори?
- пропулзија и латеропулзија по фиксна вредност 
- пропулзија и латеропулзија по индивидуални вредности 
- пропулзија по индивидуална вредност а латеропулзија по фиксна вредност 
- пропулзија по фиксна вредност и латеропулзија по индивидуална вредност 
- сите одговори се неточни 

79. Кои движења ги стимулираат полуиндивидуалните артикулатори?
- пропулзија и латеропулзија по фиксна вредност 
- пропулзија и латеропулзија по индивидуални вредности 
- пропулзија по индивидуална вредност а латеропулзија по фиксна вредност 
- пропулзија по фиксна вредност а латеропулзија по индивидуална вредност 
- сите одговори се неточни 

80. Кои материјали се користат за земање на анатомски отпечаток?



- гипс 
- цинк - оксид еугенол паста 
- еластомери 
- реверзибилни хидроколоиди 
- сите одговори се неточни 

81. Кои материјали се користат за формирање на рабовите на финкционален
отпечаток?
- еластомери 
- иреверзибилни хидроколоиди 
- гипс 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

82. Кои материјали се користат за формирање на рабовите на функционален
отпечаток?
- иреверзибилни хидроколоиди 
- самоврзувачки акрилати 
- гипс 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

83. Кои материјали се користат за формирање на рабовите на функционален
отпечаток?
- иреверзибилни хидроколоиди 
- восоци за отпечатоци 
- гипс 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

84. Кои материјали се користат за формирање на рабовите на функционалниот
отпечаток?
- термопластична маса 
- иреверзибилни хидроколоиди 
- гипс 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

85. Кои од долунаведените претставуваат помошни ретенциони средства на
парцијалните протези
- Кукичките 
- Атечмените 
- Телескоп коронки 
- Протезна база, пелоти, крила 
- Метална мрежа 

86. Кои се меки и осетливи ткива во горната вилица
- torus palatinus  
- papilla incisiva  
- plicae palatinae transversae  
- raphe palati  
- processus alveolaris  



87. Кои слузокожни набори треба да ги заобиколи работ на горната индивидуална
лажица?
- frenulum labii superior 
- frenulum labii inferior 
- frenulum languae 
- plicae gingivobukales inferiors 
- сите одговори се неточни 

88. Кои слузокожни набори треба да ги заобиколи работ на горната индивидуална
лажица?
- frenulum labii inferior 
- frenulum languae 
- plicae gingivobukales superiors 
- plicae gingivobukales inferiors 
- сите одговори се неточни 

89. Кои типови на латерални заби постојат во зависност од карактеристиките на
релјефот на џвакалната површина?
- антропометриски 
- триаголни, овални и квадратни 
- анатомски и неанатомски  
- овални 
- сите одговори се неточни 

90. Кои ткива од горната вилица треба да ги опфаќа коритото на стандардната лажица?
- резидуалниот алвеоларен гребен и тбрдото непце 
- ретромоларното испупчување 
- сублингвален простор 
- туберот на максилата 
- сите одговори се неточни 

91. Кои ткива од долната беззабна вилица треба да ги опфаќа коритото на стандардната
лажица?
- резидуалниот алвеоларен гребен и ретромоларното испупчување 
- тврдото непце 
- туберот на алвеоларното продолжение  
- сублингвален простор 
- сите одговори се неточни 

92. Кој е претставник на артикулаторите со средна вредност?
- оклудатор 
- дентатус 
- Gysi simplex 
- Hanau артикулатори 
- сите одговори се неточни 

93. Кој е прецизен и сигурен метод за одредување на централната оклузија?
- одредување на централната оклузија со топче ( Walkhof 
- спонтано доведување на долната вилица во централната 
- регистрација на латералните движења 
- палпација на темпоралните мискули и кондилите 
- сите одговори се неточни 



94. Кој материјал се користи за земање на анатомски отпечаток
- гипс 
- еластомери 
- цинк оксид еугенол; 
- восок 
- реверзибилни хидроколоиди 

95. Кој материјал се користи за земање на анатомски отпечаток?
- цинк - оксид еугенол паста 
- термопластична маса 
- еластомери 
- реверзибилни хидроколоиди 
- сите одговори се неточни 

96. Кој материјал се користи за земање на анатомски отпечаток?
- цинк - оксид еугенол паста 
- термопластична маса 
- еластомери 
- реверзибилни хидроколоиди 
- сите одговори се неточни 

97. Кој материјал се користи за земање на функционален отпечаток?
- гипс 
- цинк - оксид еѕгенол паста 
- термопластична маса 
- восок 
- сите одговори се неточни 

98. Кој материјал се користи за земање на функционален отпечаток?
- гипс 
- термопластична маса 
- еластомери 
- восок 
- сите одговори се неточни 

99. Кој материјал се користи за изработување на привремена база на загризните
шаблони?
- самоврзувачки акрилати 
- восок 
- легура од злато 
- легура од кобалт - хром - молибден 
- сите одговори се неточни 

100. Кој материјал се користи за изработување на привремена база на загризните
шаблони?
- восок 
- вакумски обликуван винил 
- легура од злато 
- легура од кобалт - хром - молибден 
- сите одговори се неточни 

101. Кој материјал се користи за изработување на привремената база на загризните
шаблони?



- шелак - базис - плочи 
- легура од злато 
- легура од кобалт - хром - молибден 
- восок 
- сите одговори се неточни 

102. Кој материјал се користои за земање на функционален отпечаток?
- гипс 
- термопластична маса 
- црна шпренгова гутаперка 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

103. Кој метод е појдовен при одредување на вертикалната димензија
- Метод на голтање 
- Метод на замор на мускулите 
- Метод на латерална луксација 
- Физиолошко мирување 
- Пушбек техника 

104. Кој метод е референтен и појдовен при определувањето на вертикалната
димензија?
- регистрација на латералните движења 
- метод на голтање 
- физиолошко мирување 
- пуш - бек техника 
- сите одговори се неточни 

105. Кој метод се користи за одредување на положбата на ориентационата протетичка
рамнина?
- бипупиларна линија 
- линија трагус - надворешен очен агол 
- франквуртска линија 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

106. Кој метод се користи за одредување на положбата на ориентационата протетичка
рамнина?
- линија трагус - надворешен очен агол 
- камперова линија 
- франквуртска линија 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

107. Кој метод се користи за одредувањето на положбата на ориентационата
протетичка рамнина?
- линија трагус - надворешен очен агол 
- ретромоларно испупчување 
- франквуртска линија 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

108. Кој мускул припаѓа во групата елеватори на мандибулата



- m.pterygoideus lateralis  
- m.pterygoideus lateralis 
- m.orbicularis oris 
- m.digastricus venter anterior  
- m. zygomaticus 

109. Кој мускул припаѓа во групата елеватори на мандибулата :
- m.pterygoideus medialis  
- m.orbicularis oris 
- m.glossofaryngeus 
- m mentalis 
- m.mylohyoides 

110. Кој мускул припаѓа во групата мускули депресори на мандибулата припаѓаат:
- m.digastricus venter anterior  
- m mentalis 
- m.risorius 
- m.pterygoideus lateralis 
- m.temporalis pars verticalis 

111. Кој мускул припаѓа во групата мускули ретрактори на мандибулата припаѓаат:
- m.temporalis pars horisontalis  
- m.temporalis pars verticalis 
- m.pterygoideus lateralis 
- m mentalis 
- m. zygomaticus 

112. Кој начин не се користи за репаратура на парцијалната протеза
- Директно – во уста 
- Индиректно во заботехничка лабораторија 
- Комбинација – директно и индиректно 
- Ниеден одговор не е точен 
- Еднофазно и двофазно 

113. Кој од материјалите за земање на анатомски отпечаток се карактеризира со
извонредна прецисност?
- гипс 
- термопластична маса 
- иреверзибилни хидроколоиди 
- еластомери 
- сите одговори се неточни 

114. Кој од следниве видови на седло спаѓа во вид на скелетирана парцијална протеза:
- Вметнато седло 
- Продолжено седло 
- Комбинирано седло 
- Дистално седло 
- Ниеден не е точен 

115. Кој од следниве делови не е составен дел на паралелометар
- База 
- Вертикален столб 
- Хоризонтална рака 



- Анализатор 
- Вертикална рака 

116. Кој слузокожен набор треба да ги заобиколи работ на долната индивидуална
лажица?
- frenulum labii superior 
- frenulum languae 
- plicae gingivonukales superiors 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

117. Кој слузокожен набор треба да ги заобиколи работ на долната индивидуална
лажица?
- frenulum labii superior  
- frenulum labii inferior 
- plicae gingivobukales superiors 
- сите одговори се точни  
- сите одговори се неточни 

118. Кој слузокожен набор треба да го заобиколи работ на долната индивидуална
лажица?
- frenulum labii superior 
- plicae gingivobukales superiors 
- plicae gingivobukales inferiores 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

119. Кој тип на еластомерни маси се користи за анатомски отпечаток:
- со тврда конзистенција 
- со средна конзистенција 
- со мека конзистенција 
- конзистенцијата не ма влијание про избор на масата 
- изборот на масата зависи од видот на лажицата  

120. Која е предноста на стандардните лажици за беззабни вилици по Schreinmakers?
- најмногу одговараат на анатомо-морфологијата на бе 
- не поседуваат шестар кој се користи за избор на го 
- поседуваат систем за ретенција на отпечаточниот материјал 
- не поседуваат систем за ретенција на отпечаточниот материјал 
- сите одговори се неточни 

121. Која е улогата за загризните шаблони?
- за одредување на обликот и положбата на вештачките  
- за растоварување осетливи и васкулазирани зони 
- за ребазација на тоталните протрези 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

122. Која е улогата на загризните шаблони?
- за растоварувањето на осетливи и васкуларизирани зони 
- поставување односно изнаоѓање на положбата на вештачките заби 
- за ребазација на тоталните протези 



- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

123. Која е улогата на загризните шаблони?
- за растоварување на осетливи и васкулазирани зони 
- пренесување на работните модели во артикулатор 
- за ребазација на тоталните протези 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

124. Која е улогата на загризните шаблони?
- реконструкција на изгубените меѓувилични односи 
- за ребазација на тотатлните протези 
- за растоварување на осетливи и васкулазирани зони 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

125. Која од наведените зони мора да биде растоварена?
- резидуален алвеоларен гребен 
- тврди нерезилиентни места 
- резилиентни зони 
- сублингбален простор 
- сите одговори се неточни 

126. Која од наведените зони мора да биде растоварена?
- резидуален алвеоларен гребен 
- резилиентни зони 
- васкуларизирани зони 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

127. Која од наведените зони мора да биде растоварена?
- резидуален алвеоларен гребен  
- резилиентни зони 
- осетливи ткива 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

128. Која од наведените зони мора да биде растоварена?
- резидуален алвеоларен гребен 
- резилиентни зони 
- танок и остар беззабен алвеоларен гребен 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

129. Која форма на базата на парцијална протеза не и припаѓа на долната вилица?
- лингвална плоча  
- сублингвален лак  
- сублингвален лак во комбинација со секундарен лак  
- фенестрирана база  
- вестибуларно потабен лак  

130. Колкава ретенциона сила дејствува штетно на ретенциониот заб



- 15N 
- 10 N 
- 6-10N 
- d) <6N 
- >12N 

131. Колку водачи има секој артикулатор?
- два задни ( зглобни )  
- еден преден ( инцизален )  
- два задни ( зглобни ) и еден преден ( инцизален )  
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

132. Колку треба да биде оддалеченоста на раката на кукичката од мартиналната
гингива:
- 0,2-0,5mm 
- 0,5-0,7mm 
- 0,7-1mm 
- 1,5-2mm 
- 2-4mm 

133. Колку треба да одстојува стандардната лажица од беззабата вилица
- 0-2mm 
- 2-4mm 
- 3-5mm 
- 5-8mm 
- 8-10mm 

134. Колку треба да отстојува стандардната лажица од беззабната вилица ( простор
потребан зза дебелината на отпечаточната маса)?
- 1 до 3 мм 
- 2 до 4 мм 
- 3 до 5 мм 
- 5 до 8 мм 
- сите одговори се неточни 

135. Контраиндикации за изработка на Скелетирана парцијална протеза се:
- Напреднати продонтални процеси, заби со изразена луксација 
- Пародонтални процеси, заби со прв степен на луксација 
- Пародонтални процеси 
- Дчабочина на пародонтални џебови од 1мм 
- Санирано забало 

136. Корекција на подвижната протеза се прави:
- со прецизна локализација на местата на иритација  
- по слободна проценка на лекарот  
- по инструкции од пациентот  
- по желбата на пациентот  
- пациентот сам ја корегира протезата  

137. Леаните кукички се изработуваат од
- Легури на жива 
- b) Легури на сребро 



- Легури од злато 
- Чисто злато 
- Кобалт хром молибден или злато патинести легури 

138. Маси за анатомски отпечаток се:
- цикониум оксидни маси 
- иреверзибилни хидроколоиди (алгинати)  
- маси кои во себе не содржат гипс  
- маси кои содржат силициумови и фосфатни соли  
- меки силиконски еластомерни маси со адиционен тип  

139. Мек акрилат е индициран за подложување на тотална протеза кога имаме:
- кога немаме мазен алвеоларен гребен 
- тенка мукоза  
- нерамномерно компресибилна  
- кога мукозата не е чврсто припиена за периостот 
- кога има дехисценции на мандибуларниот  

140. Можна причина за промени на палатиналните жлезди по носење на тоталните
протези :
- горните заби се поставени повеке палатинално  
- протезата директно ја попречува секрецијата  
- штетно дејство на акрилатот 
- пренагласен вентилен раб 
- притисок на папила инцисива 

141. На linea obliqua externa се наоѓа припојот на :
- m.maseter  
- m.orbicularis oris  
- m.mentalis  
- m.buccinator  
- m.digastricus 

142. На кој дел од артикулаторот му припаѓа кондилот кај Arcon тип артикулаторите?
- на горниот дел од артикулаторот 
- на долниот дел од артикулаторот 
- ниту на долниот ниту на горниот дел од артикулаторот 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

143. На кој дел од артикулаторот му прупаѓа кондилот кај non - arcon тип
артикулаторите?
- на горниот дел од артикулаторот 
- на долниот дел од артикулаторот 
- ниту на долниот ниту на горниот дел од артикулаторот 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

144. На кој модел се изработува индивидуална лажица?
- модел добиен со излевање на анатомски отпечаток  
- модел добиен со излевање на функционалниот отпечаток 
- се изработува директно во устата на пациентот  



- модел добиен со излевање на ребазација на тотални 
- фабрички модел 

145. На кој начин прецизно се пренесуваат работните модели во артикулатор?
- со помош на Бонвилова масичка 
- со помош на кинематички образен лак 
- со помош на трансфер образен лак 
- со помош на жичан рам 
- сите одговори се неточни 

146. на што се базира акомпресиониот функционален отпечаток?
- на целосно пасивно отпечатување на ткивата ( без пр 
- на целосна компресија на ткивата при отпечатувањето 
- со распределување на притисокот во зависност од сп 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

147. На што се базира компресиониот функционален отпечаток?
- на целосно пасивно отпечатување на ткивата (без пр 
- на целосна компресија на ткивата при отпечатувањето 
- со распределување на притисокот во зависност од сп 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

148. На што се базира селективниот функционален отпечаток?
- на целосно пасивно отпечатување н аткивата ( без пр 
- на велосна компресија на ткивата при отпечатувањето 
- со распределување на притисокот во зависност од сп 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

149. Најголем недостаток на иреверзибилните хидроколоиди е што се:
- хетероскопни 
- хидроскопни  
- мултископни  
- индиферентни кон вода  
- индиферентни кон плувачкаа 

150. Недостаток на имедијатната протеза е:
- се нарушува функцијата на џвакање 
- пациентот останува без заби додека се изработи тоталната протеза 
- со неминовната ресорбција на алвеоларната коска подоцна се јавува клацкање на протезата  
- служи како заштитен завој на раните од екстракцијата 
- се губи тонусот на мускулите 

151. Недостаток на меките акрилати е кусата временска стабилност, и повеќето треба
да се заменат
- 6-8 месеци  
- 1-2 месеци  
- 2-4 месеци  
- 12 месеци  
- 24 месеци  

152. Неј кукица бр.2 е индицирана кај



- Подминирани места 1мм 
- Подминирани места 2мм 
- Подминирани места 3мм 
- Подминирани места 4мм 
- Подминирани места 0,5мм 

153. Неј кукичка со повратно дејство е:
- Автономна 
- Единечна 
- Двојна 
- Неавтономна 
- Ниеден одговор не е точен 

154. Нејова кукица бр. 1 е индицирана за
- Вметната беззабост 
- Еднострана беззабост 
- Двострана беззабост 
- Субтотална беззабост 
- Тотална беззабост 

155. Образен лак или фацијален лак е:
- механичка направа со која се регистрира односот на долната вилица спрема ТМЗ + 
- вид на индивидуален артикулатор 
- вид на оклудатор 
- механичка направа за изнаоѓање на физиолошкото мирување 
- механичка направа за изнаоѓање на вертикалната димензија 

156. Образниот лак може да биде:
- Преносен или трансфер образен лак  
- Образен лак со средна вредност 
- Динамометриски образен лак 
- Механички образен лак  
- Електронски образен лак  

157. Образните лакови можат да бидат от лак може да биде:
- Преносен или Кинематски  
- Динамометриски образен лак  
- Индивидуален образен лак  
- Механички образен лак  
- Електронски образен лак  

158. Од кои елементи го сочинуваат системот за монтирање модели/
- разни дизајнирани плочи  
- сплит - каст техника 
- горен и долен систем за монтирање 
- магнети 
- сите одговори се неточни 

159. Од кои елементи се состои секој зглобен систем?
- зглобно куќиште и кондиларно топче 
- еден внатрешен и еден надворешен прстен 
- кондиларно топче 



- зглобно куќиште 
- сите одговори се неточни 

160. Од кои елемнти се состои секој инцизален систем?
- инцизално колче 
- инцизално тањирче  
- инцизално колче и инцизално тањирче 
- пластично рамно плато 
- сите одговори се неточни 

161. Од кои материјали се изработува индивидуалната лажица?
- восок 
- термопластична маса 
- акрилат 
- црна Шпренгова гутаперка  
- сите одговори се неточни 

162. Одреди го точниот одговор. До преголема дислокација на ткивата при
отпечатување доаѓа :
- заоблено корито  
- равно дно на коритото  
- избрана е помала лажица 
- потврда конзистенција на масата за отпечатување  
- помала количина на маса за отпечатување  

163. Определување на ориентационата протетичка рамнина по екстраорална метода е:
- . Видливост на забите  
- Фонетски- ми-ми; ем 
- внатрешна ивица на долна усна 
- рентгенокраниометриски 
- Шпеова крива 

164. Отпечаточните маси за да бидат употребливи во стоматолошката прекса, треба:
- да се без или минимални димензионални промени 
- да покажуваат поголема контракција заради прецизноста на моделот 
- да имаат адекватна експанзија како и гипсот за излевање модели 
- да се раствараат во вода 
- да се раствараат во плувачката 

165. Паратубарен џеп- рецессус паратубарисс, се наоѓа:
- на самиот тубер максиле 
- под самиот тубер максиле 
- . латерално од тубер максиле  
- пред тубер максиле 
- над тубер максиле 

166. Пародонталните ткива се:
- 60 пати почувствителни на хоризонтални отколку на вертикални сили 
- 60 пати почуствителни на вертикални отколку на хоризонтални сили 
- Отопорни на вертикални сили 
- Отпорни на хоризонтални сили 
- 60 пати поотпорни на хоризонтални отколку на вертикални сили 

167. Пасивното повлекување на усните при земање на функционален



- . зголемување на големината на форниксот 
- не се обезбедува доволно вентилно затварање 
- . доволна екстензија на базата на протезата 
- се обезбедува добро вентилно затварање 
- намалување на големината на форниксот 

168. Плочестиот лингвален поврзувач е индициран кај
- Високи заби 
- Беззаба вилица 
- Во горна вилица 
- Широки заби 
- Ниеден одговор не е точен 

169. По хемиска структура, акрилатите се:
- полиестри на метилацетатната киселина 
- полиестри на метилацетатната киселина 
- естри на акрилатната киселина 
- полиестри на акрилатната киселина 
- естри на метилацетатната киселина 

170. Под каков притисок се зема компресиони функционален отпечаток?
- оклузален притисок од џвакалната мускулатура 
- нема потреба од притисок 
- притисок од страна на јазикот 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

171. Под каков притисок се зема компресиони функционален отпечаток?
- дигитален притисок од страна на терапевтот 
- нема потреба од притисок 
- притисок од страна на јазикот 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

172. Подвижните протези пациентите треба да ги мијат:
- после секое јадење  
- двапати на ден  
- само навечер  
- еднаш во седмицата  
- секои 6 часа  

173. Подвижните протези се мијат со помош на:
- четкичка за заби и детергент  
- четкичка за заби и слаб раствор на NaCl  
- четкичка за заби и дестилирана вода  
- четкичка за заби и дезинфициенси  
- сите одговори се неточни  

174. Подјазичниот лак треба да е оддалечен:
- 4-5-мм од маргиналната гингива 
- 3-4мм од маргиналната гингива 
- 2-3мм од маргиналната гингива 



- 1-2мм од маргиналната гингива 
- 0,5-1мм од маргиналната гингива 

175. Покомпактен дел од горниот алвеоларен гребен е:
- горниот дел -оклузално 
- базата 
- палатиналниот ѕид  
- вестибуларниот ѕид 
- дисталниот ѕид 

176. Полирањето на протезата најпрво започува со:
- Четка и паста до висок сјај 
- Со филц, а потоа со четка 
- Со четка од меко влакно 
- Со четка од тврдо влакно 
- e) Со гумичка 

177. Предности на Скелетирана парцијална протеза се:
- Се изработува како имедијатна протеза 
- Се користи кај изразите разнишани заби 
- Феноменот на збирен пародонциум 
- Нема предности 
- Многу е скапа 

178. Прелиминарниот отпечаток со алгинат од горна беззабна вилица припаѓа на
групата отпечатоци:
- еднофазно еднокомпонентно  
- еднофазно двокомпоненетно  
- двофазно двокомпонентно  
- Функционално 
- корективен отпечаток  

179. Пренесувањето и фиксирањето на работните модели во артикулатор може да се
изведе со
- со оклудатор 
- оклузален лак 
- артикулатор 
- образен лак  
- Шпеов лак 

180. При функционално отпечатување во какви услови се регистрираат анатомските
детали од горната и долната беззабна вилица?
- во услови на активни движења на околната мускулатура 
- во услови на пасивна релаксирачка состојба на околната мускулатура 
- со активни движења на околната мускулатура од страна 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

181. При анатомското отпечатување во какви услови се регистрираат анатомските
детали од горната и од долната беззабна вилица?
- во услови неактивни движења на околната мускулатура 
- во услови на пасивна релаксирачка состојба на околната мускулатура 
- со активни движења на околната мускулатура од страна 



- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

182. При земање на анамнеза кои заболувања се значајни за изработка на тотални
протези?
- diabetes melitus  
- hipertenzija 
- renalna insu�ciencija  
- retinoblastom 
- phenilcetonuria 

183. При земање на анатомски отпечаток комбинирана лажица се користи при
беззабост од
- I класа по Кенеди 
- II класа по Кенеди 
- III класа по Кенеди 
- IV класа по Кенеди 
- V класа по Кенеди 

184. При земање на функционален отпечаток,за да имаме добро вентилно затварање
најјака компресија се врши на :
- на врвот на алвеоларниот гребен 
- на базата на алвеоларниот гребен 
- на рабовите на отпечатокот  
- . на целата должина на лажицата 
- на дисталните краеви на индивидуалната лажица 

185. При изработка на имедијатна протеза екстракцијата на преостанатите заби се
врши:
- По целосно завршена клиничка и техничка процедура  
- Пред земање на анатомски отпечаток  
- Пред земање на функционален отпечеток  
- При одредување на меѓувилични односи  
- 10 дена пред изработка на протезата  

186. При изработка на имедијатни протези:
- се зема само анатомски отпечаток 
- се зема и анатомски и функционален отпечаток  
- . не се зема функционален отпечаток 
- се зема само добар анатомски отпечаток во функција 
- се зема анатомски отпечаток со силиконски маси 

187. При неправилна артикулација декубитусите се лоцирани
- По средината на палатумот 
- По средината на подот на усната празнина 
- На средината на алвеоларниот гребен 
- На местото каде што лежат парцијалните протези 
- Насекаде во устата 

188. При обработка и полирање на парцијалната протеза се обработува
- Гингивалниот дел на протезата 
- Надворешниот дел на протезата 
- Гингивалниот и надворешниот дел на протезата 



- Гингивалниот и внатрешниот дел на протезата 
- Внетршниот и надворешниот дел на протезата 

189. При одредување на физиолошко мирување со изговарање на гласовите МИ или
ЕМ- говорниот простор треба да изнесува :
- 1-2 мм 
- 2-3 мм  
- 3-4 мм 
- 5 мм 
- 6-8мм 

190. При одредување на физиолошкото мирување, главата на пациентот треба да е:
- Поставена исправено хоризонтално со подот  
- Наведната напред под агол 450 со подот 
- Наведната према назад 
- не е значајна положбата на главата 
- свртена на страната на терапевтот  

191. При определување на ориентационата протетичка рамнина по интраорална
метода по ГИСЅ. оклузалната површина на восочниот бедем, бочно трема да биде
паралелна со :
- Франкфуртската линија 
- Бипупиларната линија 
- Камперовата линија  
- со трансверзалата 
- со Шпеовата крива 

192. При подложување на протезната база:
- изработува индивидуална лажица со меѓупростор 
- се зима анатомски отпечаток 
- тоталната протеза служи како индивидуална лажица  
- се зема функционален отпечаток со индивидуална лажица 
- преку постоечката протеза се зема отпечаток 

193. При пренесувањето на моделите во артикулаорот со помош на образен лак кои
агли од бонвиловиот триаголник се појдовни?
- преден агол 
- задните агли 
- и предните и задните агли 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

194. При ребазација на тотални протези потрбно е:
- Пациентот да ги доведе забите во централна оклузиј  
- Да се изврши компресија врз ткивата 
- Да се земе анатомски отпечаток  
- Да се земе отпечаток без контакт со антагонистите  
- Да се земе акомпресивен отпечаток  

195. При репаратура- додавање на дел од базата на тотална протеза потребно е:
- Да се земе отпечаток преку протезата со стандардна лажица 
- Да се земе функционален отпечаток  
- Да се одредат меѓувиличните односи  



- Да се залепи скршениот дел од базата  
- Да се земе восочен загриз  

196. При репаратура на скрешена кукица се зема отпечаток:
- Без протезата во уста 
- Преку протезата со ретенциониот заб 
- Не се зема отпечаток 
- Се работи директно без отпечаток 
- Сите одговори се точни 

197. При селективно состружување обично се стружат:
- Букалните тубери на горните заби и лингвалните тубери на долните заби 
- Букалните тубери на долните заби 
- Не се стружат туберите 
- Палатиналните тубери на горните заби 
- Букалните тубери на горните заби и букалните тубери на долните заби 

198. Причина за отпаѓање на вештачки заб од протеза може да биде:
- целосно исплакнат восок од површината на забите  
- направена механичка ретенција на базата на забите  
- изолирање на базалната површина на вештачките заби со лак  
- несоодветен избор на заби 
- лош квалитет на гипсот 

199. Пробата на парцијалните протези се иведува
- Во заботехничка лабораторија 
- Во акрилат 
- Во восок 
- Пред да се земе функционален отпечаток 
- Во метал 

200. Просечната вредност на интероклузалниот простор изнесува:
- 2- 4mm  
- 0-1mm  
- 10-12mm  
- над 8mm  
- 0-5mm  

201. Просторот кој се наоѓа позади crista infrazygomatica и е значаен за надворешниот
вентилен раб се вика:
- паратубарен простор  
- ретромоларен простор  
- инфразигоматичен простор  
- ретробукален простор  
- парабукален простор  

202. Протетски екватор на забите е:
- најголемиот обем на забите повлечен од одреден еден правец  
- најголем обем на забот во аксијален смер  
- најголем обем на забот во вертикален смер  
- најголем обем на забот мезио-дистално  
- висината на коронката 



203. Процесот на губење на коскеното ткиво на алвеоларниот гребен поради
прекумерена притисок се вика:
- ресорпција 
- хипертрофија 
- апозиција 
- репозиција  
- ретракција  

204. Прстенеста кукица според Неј се употребува кај
- Кај Кенеди 
- Кај Вилд 
- Кај Кенеди и Вилд 
- Не се употребува 
- Ниеден одговор не е точен 

205. Ребазацијата на тоталните протези може да биде:
- функционална 
- индиректна 
- Еднофазна  
- Двофазна 
- Прелиминарна 

206. Резидуален мономер е:
- мономер кој не се полимеризирал  
- мономер во течна сосотојба 
- мономер кој се добро врзал со полимерот 
- акрилат кој е соодветно полимеризиран 
- компонента од самоврзувачкиот акрилат 

207. Резилиентните форми на атечмени содржат
- Патрица, матрица и федер 
- Патрица, матрица и транслационен прстен 
- Патрица, матрица и хоризонтален прстен 
- Патрица, матрица и вертикален прстен 
- сите наведени 

208. Резилиенција е својство на:
- периодонциумот 
- оралната лигавица  
- вратот на забот 
- спонгиозниот дел на максилата 
- маргиналната гингива 

209. Репаратура по Моме представува:
- репаратура на заб 
- репаратура на скршена протеза 
- ребазација 
- репаратура на скршен заб 
- . репаратура на кукица 

210. Ресорпција на празната алвеола после екстракцијата на забот, започнува од:
- од врвот на алвеоларната коска 
- од апексот на алвеоларната коска 



- од мезијално на алвеоларната коска 
- од дистално на алвеоларната коска 
- од вестибуларно на алвеоларната коска 

211. Ретенционен дел кај екваторијалната кукичка е:
- Раката на кукичката  
- Рамото на кукичката  
- Телото на кукичката  
- Опашката на кукичката 
- Оклузалните наслони на кукичката 

212. Сo паралелометарот сe одредува:
- камперова линија 
- Најголема ширина на забниот ред 
- анатомски и протетички екватор  
- протетска рамнина 
- симфизен пат 

213. Секој контакт на долните со горните заби при изведување на граничните
мандибуларни движења се означува како:
- Динамичка оклузија  
- Артикулациска рамнотежа  
- Хабитуелна оклузија  
- Централна оклузија 
- оклузија 

214. Сигурен патоказ за поставување на дијагноза stomatitis prothetica е:
- фактот дека пациентот е носител на протеза  
- локализација на промените само на ткивата кои се во контакт со протезите  
- присуство на хиперпластични промени  
- појава на болка 
- инфламирана лигавица 

215. Сигурен функционален метод за определување на задниот раб на горна тотална
протеза е:
- линија на дување на нос  
- а-ха линијата, односно зоната на вибрација  
- линијата на foveolaepalatinae до птеригомандибулар  
- тубер тангентата  
- ширината на тврдото непце  

216. Силите на товарот и отпорот во услови на непрекинати забни низи и здрав
пародонт
- Дејствуваат во иста насока 
- Дејствуваат непрекинато 
- Не дејствуваат 
- Се поништуваат 
- Сите одговори се точни 

217. Сите воспалителни промени на локалните ткива кои се јавуваат кај носителите на
подвижни протези, а се настанати во врска со нив, носат заедничко име:
- stomatitis prothetica  
- stomatitis alergica  



- stomatitis medikamentosa 
- stomatitis simptomatika  
- stomatitis ulcerosa  

218. Скелетирана парцијална протеза се изработува од
- Восок 
- Гипс 
- Акрилат 
- Пластика 
- Биокомпатибилни легури 

219. Скелетираните парцијални протези се делат на :
- Комбинирани, плочести протези 
- Шалт протези, комбинирани 
- Акрилатни, шалт протези 
- Комбинирани протези 
- Шалт протези, дисталноограничени, комбинирани; 

220. Слободен интероклузален при одредување на физиолишко мирување кај
нормооклузија треба да изнесува :
- 0,5-2 мм 
- 1-2 мм 
- 3-5 мм  
- 4-5 мм 
- 5мм 

221. Со анатомските отпечатоци се добива положбата на слузокожата и мускулната
инсерција во состојба на:
- активно движење 
- во мирување 
- пасивно движење 
- активнодвижење и мирување 
- во функција  

222. Со каква маса се зема функционале отпечаток
- Гипс 
- Гутаперка 
- Еластомерна маса 
- Восок 
- e) Стандардна лажица 

223. Со што се определува правецот на внесувањето на парцијалната протеза?
- со гнатометар 
- со паралелометар  
- со кинематски образен лак 
- со трансвер образен лак  
- Бонвиловиот триаголник 

224. Состојба на физиолошко мирување се одредува со:
- со фонетски метод 
- мерење на најмал говорен простор 
- со лењир по Fox 



- електрогнатодинамометриски метод;  
- томографија на ТМЗ 

225. Според Гугувчевски и соработниците времето на адаптација на тоталните протези
е:
- 3 – 6 месеци 
- 10 – 33 дена 
- 50 – 63 дена 
- 3 месеци 
- 6 месеци 

226. Според што се прави класификацијата на Kerber?
- според положбата на тежишните линии 
- според положбата на потпорните линии  
- според положбата на ретенционите линии 
- според медијалната линија 
- според линијата која минува низ средината на папила инцизива 

227. Според што се прави класификацијата на Кумер?
- според положбата на тежишните линии 
- според положбата на потпорните линии  
- според положбата на ретенционите линии  
- според медијалната илинија 
- според линијата која минува низ средината на папила инцизива 

228. Стандардните лажици за земање на анатомски отпечатоци од делумно беззабна
вилица се со:
- заоблено корито  
- равно дно на коритото  
- немаат дефиниран облик на коритото  
- обликот на коритото зависи од масата за отпечатува 
- отворено корито  

229. Стандардните лажици за земање на анатомски отпечатоци од комплетно беззабна
вилица се со:
- заоблено корито  
- равно дно на коритото  
- немаат дефиниран облик на коритото  
- обликот на коритото зависи од масата за отпечатува  
- имаат комбинирано равно и заоблено дно на коритото  

230. Стоматолошките восоци составени од повеке видови восоци, имаат
- точка на топење 
- интервал на топење 
- константна точка на топење 
- висока точка на топење 
- ниска точка на топење 

231. Странично ( бочно ) вметната беззабност припаѓа на:
- прва класа по Кенеди  
- втора класа по Кенеди 
- четврта класа по Кенеди  



- трета класа по Кенеди 
- не се класифицира по Кенеди 

232. Субтотални протези се:
- . минимални парцијални протези 
- максимални парцијални протези  
- тотални протези 
- долниот-базалниот дел на протезата 
- базата на протезата што не се полира 

233. Тврдото непце го градат:
- процесус палатинус на максилата и хоризонталната ламина на палатиналната коска 
- процесус палатинус на максилата и процесус алвеоларис на максилата 
- процесус палатинус на максилата и вертикалната ламина на палатиналната коска  
- дисталната страна на палатиналната коска 
- мезијалниот дел на палатиналната коска 

234. Тешкотии при изговарање на буквата с се јавуваат при:
- . несоодветна постава на предните заби  
- несоодветен преклоп на горните бочни заби 
- несоодветно поставени долни заби 
- несоодветен преклоп на долните бочни заби 
- преекстендирана база на протеза  

235. Ткиво кое не влегува во составот на пародонтот е
- Алвеоларна коска 
- Цемент на забот 
- Периодонциум 
- Гингива 
- Јазик 

236. Торус палатинус се наоѓа на:
- на задниот дел на палатумот 
- средниот дел од палатумот 
- предниот дел на палатумот 
- во пределот на инцизалниот канал 
- латерално од медијалната линија на палатумот 

237. Фарингиалниод раб на лажицата треба да изврши компресија во зоната на
вибрација(зона на релативно подвижна слузокожа) за да се постигне:
- добро оптеретување 
- правилно растеретување 
- да се избегне нагонот за гадење 
- добро вентилно затварање  
- правилен изговор на некои согласки 

238. Функционален отпечаток кај парцијална беззабост се зема со следните маси за
отпечатување:
- гумасти еластомерини маси  
- алгинат 
- агар агар 
- розе восок  
- реверзибилен хидроколоид 



239. Функционалниот отпечаток за тотална протеза најчесто се зема:
- отпечаток под компресија 
- акомпресионен отпечаток 
- селективен отпечаток  
- еднофазен отпечаток 
- отпечаток по Снословски 

240. Хипофункција и афункција доведуваат до:
- атрофија 
- хипертрофија 
- крварење 
- дислокација на забите 
- елонгирање на забите 

241. Централна оклузија е:
- нефорсирана најдистална положба на мандибулата при определена вертикална релација од која може да
врши слободни латерални движења  
- нефорсирана централна положба на мандибулата при определена вертикална релација од која може да
врши слободни латерални движења 
- нефорсирана мезијална положба на мандибулата при определена вертикална релација од која може да
врши слободни латерални движења 
- . форсирана мезијална положба на мандибулата при определена вертикална релација од која може да врши
слободни латерални движења 
- нефорсирана најдистална положба на мандибулата при определена вертикална релација од која неможе да
врши слободни латерални движења  

242. Центрична положба на мандибула може да се одреди со
- Помош на метод на изговарање на М 
- Метод на поделба на лицето на третини 
- Метод на состружување на забите 
- Метод на интраорална регистрација 
- Метод на отварање и затварање 

243. Ширината на тренсверзалниот поврзувач треба да изнесува
- 10-12mm 
- 6-8mm 
- 4-6mm 
- 2-4mm 
- Помала od 1mm 

244. Што отпечатуваат Ivotray лажиците за беззабните вилици?
- ја отпечатуваат само горната беззабна вилица 
- ја отпечатуваат само долната беззабна вилица 
- ја отпечатуваат секоја вилица посебно и при отворен загриз 
- истовремено земање анатомски отпечаток од горната и долната беззабна вилица 
- сите одговори се неточни 



Мобилна стоматолошка протетика - Писмен, Студија
1. Базата на долната тотална протеза според современиот концепт е:

2. Букалното крило на долната тотална протеза се протега:

3. Влијанието на мускулното ткиво врз протезата ќе биде:

4. Врз основа на кој модел се изработува индивидуална лажица?

5. Гингивалниот дел на парцијалната протеза го чинат:

6. Дали рабовите на горната индивидуална лажица завршуваат на исто место со
рабовите на горната тотална протеза?

7. До каде се протега лабијално крило на горна тотална протеза:

8. Еднокраката кукица се употребува:

9. Електромиографски метод за определување на физиолошко мирување на
мандибулата базира на:

10. Елементи со кои притисокот на џвакање се пренесува преку пародонтот забниот
пародонт се:

11. За да се постави Џексон кукица треба да имаме најмалку:

12. За земање на функционален отпечаток со применета селективна компресија каква
лажица се користи?

13. иреверзибилните хидроколоиди - алгинатие се замешуваат:

14. Кај пациенти кои имаат дијабет базата на парцијалната протеза треба да биде:

15. Каква треба да биде ширината на вештачките латерални заби?

16. Какви материјали се користат за компресионен функционален отпечаток?

17. Какви можат да бидат лажиците според видот на отпечаточната маса?

18. Какви треба да бидат стандардните лажици по својата површина кога анатомскиот
отпечаток се зема со алгинат?

19. Какви треба да бидат стандардните лажици по својата површина кога анатомскиот
отпечаток се зема со гипс?

20. Класа C во класификација по Eihner значи дека:

21. Класа А во класификацијата по Еихнер значи дека :

22. Кога е контраиндицирано да се зема анатомски отпечаток со термопластична маса
или гипс?

23. Кога преостанатите заби се во видливата зона, обликот и бојата на вештачките заби
за парцијални протези се одредува:

24. Кои зони мораат да бидат растоварени?

25. Кои ткива од горната беззабна вилица треба да ги опфаќа коритото на стандардната
лажица?

26. Кои ткива од долната беззабна вилица треба да ги опфаќа коритото на стандардната
лажица?



27. Кои финкции ги врши Жилет кукица:

28. Кој не учествува во биолошката основа за екстензија на базата на тотална протеза:

29. Колку треба да опстојува стандардната лажица од гребенот?

30. Компресионен функционален отпечаток се зема под?

31. Од каков материјал треба да биде изработена индивидуланата лажица?

32. Од каков материјал треба да биде изработена индивидуланата лажица?

33. Отпечатувањето е значајна фаза во изработката на тоталната протеза бидејќи:

34. Под каков притисок се зема компресионен функционален отпечаток?

35. Подјазичниот лак треба да е оддалечен од пародонтот на преостанатите заби:

36. Поради губење на забите и смалување на висината на загризот capitulum
mandibulae се поместува:

37. При земање на функционален отпечаток во затворена уста, оклузалната вертикална
релација треба да се определи:

38. Просторот кој се наоѓа позади crista infrazygomatica ограничен со надворешната
страна на tuber maxillae, латерално со лигавицата која го препокрива mm.buccinator и
лигавицата која го покрива margo anterior ramus mandibulae, од горе со fornix vestibule
се нарекува:

39. Протетичка средна вредност на мастикаторна гингивална резилиенца изнесува:

40. Раката на кукицата се сместува во:

41. Ретенционата линија. Потпорната линија ќе поминува низ тежиштето на протезата
ако збирот на забите, споре местото во забниот ред, изнесува

42. Свенсон класа II е идентична со:

43. Според Кенедиевата класификација вметната беззабост во фронтална регија
припаѓа на:

44. Физиолошко мирување на мандибулата се одредува со:

45. Функција на оклузалниот наслон е:

46. Ширината на зоната на вибрација (а-ха површина) изнесува приближно 3-4 мм:

47. Ширината на зоната на вибрација (а-ха површина) изнесува приближно 6-8 мм:

48. Што е потпорна линија?

49. Што е ретенциона линија?

50. Што е тежишна линија,?



Мобилна стоматолошка протетика - Устен
1. Aко оклузална вертикална релација на мандибулата е повисоко определена се
манифестира со:

2. Акомпресивниот или мукостатички отпечаток:

3. Анализата на оклузалната функција се спроведува со помош на:

4. Вестибуларното крило на горната тотална протеза се протега:

5. Во биолошката основа за екстензија на базата на тотална протеза влијание има:

6. Во ретенцијата на тоталната протеза најголемо влијание од физичките фактори има:

7. Гингивалниот дел на протезата го чинат:

8. Големината на дисталното поместување на мандибулата од положба на централна
оклузија до ретрудирана положба изнесува:

9. Една од наведените форми не и припаѓа на долната вилица?

10. Елементи со кои притисокот на џвакање се пренесува преку пародонтот забниот
пародонт се:

11. За да се постави Бонвил кукица потребни ни се:

12. Задниот раб на горната тотална протеза е сместен:

13. Кoлку изнесува просечна вредност на бенетов агол:

14. Каде се наоѓа брадниот отвор (foramen mentale)?

15. Кај кои ткива во горната вилица има минимална резилиентност на оралната
лигавица?

16. Каков облик има најчесто задниот раб на коскеното непце?

17. Кои ткива се со минимална резилиентност на оралната лигавица во горната
вилица?

18. Кој анатомски детаљ се наоѓа од двете страни во задниот дел од алвеоларното
продолжение на горната вилица?

19. Кој е поволен правец на контракцијата на мускулните влакна за екстензија на базата
на протезата:

20. Кој е ретенционен дел кај екваторијалната кукичка е:

21. Која од следниве кукици нема функција на дентално пренесување на
џвакопритисокот:

22. Линијата која ги поврзува ретенционите елементи се вика:

23. Местоположбата и обликот на фарингеалниот раб ги има следните карактеристики:

24. На linea obliqua externa се наоѓа припојот на :

25. Најголем недостаток на иреверзибилните хидроколоиди е што се:

26. Најди го неточниот одговор. Кој од наведените одговори на припаѓа на општи
правила за поставување на заби:



27. Најди го неточниот одговор. Според големината и обликот на базата парцијалните
протези се делат на:

28. Најистурената точка на челото помегу веѓите над коренот на носот, лежи на
медијалната линија и се означува како:

29. Од клиничките методи определување на задниот раб најдобри резултати дава
методот на :

30. Оклузален наслон треба да е длабок:

31. Оптоварување на оралната лигавица при мастикација е:

32. Паралелометарот е мерен инструмент кој во мобилната протетика се користи за

33. Повисоко определена оклузална вертикална релација се манифестира со:

34. Подјазичниот лак кај скелетирана парцијална протеза треба да биде оддалечен од
подвижната лигавица на подот на усната празнина:

35. Подјазичниот лак треба да е оддалечен од маргиналната гингива:

36. Пониско определената вертикална релација е се манифестира со:

37. Поткласата во Кенедиевата класификација означува:

38. Правилно е растоварување на ткивото под тоталната протеза најсоодветно е да се
направи:

39. При користење на еднокраките кукици тие се поставуваат:

40. При користење на резилиентните атечмени, движењата на седлата се обезбедени
со:

41. При проба на забите во восок при изработка на парцијални протези:

42. Резилиентните атечмени се индицирани:

43. Секој контакт на долните со горните заби кога мандибулата не е во движења се
означува како:

44. Слободното седло при мастикација може да изведе:

45. Според подвижноста на ткивата врз стабилноста на протезата директно влијание
може да имаат:

46. Според функцијата фабричките атечмени можат да бидат:

47. Трансверзален прекунепчен лак како облик не се применува кај:

48. Трансферзалната оска која ги спојува наслоните и поминува низ базата на
парцијалната протеза се нарекува:

49. Функционалната класификација на парцијалната беззабност се однесува на

50. Цврстината на подјазичниот лак се обезбедува со неговата ширина која:


	7.1.1
	7.1.2
	7.2.1

